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Drogi Czytelniku!

Czy zastanawiasz się czasem nad pojęciem idealnego życia? Czy
w praktyce dążysz do takiego stanu? Wydaje Ci się, że jest on do
osiągnięcia tu na ziemi, pomimo ograniczeń doczesności, czy raczej
tego stanu dopatrujesz wyłącznie w życiu po śmierci? A może nie
zważając na wszelkie przeciwności i własne słabości niestrudzenie
dążysz do perfekcji w każdej dziedzinie swojego życia? Czy w sferze
społecznej, życia państwa i Kościoła, pragniesz zaprowadzenia
porządku idealnego?

W tym numerze staramy się odpowiedzieć na problemy kryjące się
w tych i wielu innych ważnych pytaniach odnoszących się do naszej
życiowej wędrówki pełnej zmagań, trudów, ale przecież również
radości. Wierzymy, że pomogą Ci one choć w części odsłonić
tajemnicę idealnego życia.

Wraz z całą Redakcją, życzę owocnej lektury lutowego numeru SIEJMY!

PIOTR ZIEMECKI
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Wposzukiwaniu ścieżek
prowadzących do ideału...
- z Krystianem Kratiukiem rozmawia Monika Piosik



Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem,

i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili,

i by owoc wasz trwał (J 15, 16)

Porozmawiamy o wyzwaniach, jakie dziś stoją przed
katolikami, szczególnie w Polsce. Spróbujemy
poszukać ścieżek, których realizacja zaprowadzićnas
może do ideału. Wspólnie postaramy się znaleźć
drogi, którymi może podążać katolik, by nie stracić
z oczu Chrystusa. Zacznijmy więc może od
scharakteryzowania otaczającej nas rzeczywistości.
Jakie są te nasze czasy współczesne, w których
przyszło nam funkcjonować?

Żyjemy obecnie w świecie, który chce nas całkowicie
pochłonąć. Ten świat walczy o naszą duszę po to, by ją
całkowicie przejąć. Można odnieść wrażenie, że ta
walka toczy się cały czas, od dzieciństwa po późną
starość i to na każdej płaszczyźnie naszego życia.
Dodatkowo nie można zapomnieć o wielkiej, toczącej
się przez wieki, antychrześcijańskiej rewolucji, której
udało się zbudować postchrześcijański świat. Polska do
kręgu antykultury wstąpiła już jakiś czas temu, mam na
myśli, że przejęła tego ducha.

Co tu dużo mówić – ten świat, w którym żyjemy, różni
się zdecydowanie od chrześcijańskiego ideału. Mówili
o tym wielcy święci Kościoła, jeszcze zanim nasza



rzeczywistość stała się taką wielką strukturą grzechu,
z którą obcujemy na co dzień. Mówili o tym, zanim
promocja grzechu stała się tak powszechna
i wszechobecna. Życie w takich realiach, już na dzień
dobry jest dla chrześcijanina wyzwaniem. Jest życiem,
w którym musi on poświęcać swoje wygody i wolności,
rezygnować z osobistej przyjemności na rzecz trwania
w łasce uświęcającej. Każdego dnia trafiamy na
przeszkody i na pokusy. One są wdrukowane w nas, tak
wszechobecne i naturalne, że nawet nie zdajemy sobie
z tego spawy.

Dzisiejsza kultura masowa proponuje nam rewolucję
seksualną, indywidualizm, zabawę i brak
odpowiedzialności. Wszystkie te trendy urastające do
rangi kultury i bezdyskusyjnych norm zachowania są
na wskroś sprzeczne z chrześcijaństwem.

Dokładnie, nie ulga wątpliwości, że dzisiejszy świat
jest dla katolika ogromnym wyzwaniem. Czy w takim
razie w zachowaniach społeczeństw można znaleźć
jakąś prawidłowość?

To, co się dzisiaj dzieje w świecie, nazywam
epokąabdykacji. Zacząłemużywać tego sformułowania
po tym, jak papież Benedykt XVI zrezygnował
z pełnienia swojej funkcji i usunął się w cień. Jest mi
przykro, że akurat on się na to zdecydował, gdyż moim
zdaniem jego decyzja o odejściu przypieczętowała
trend, który polega właśnie na kulturze abdykacji.
Chodzi mi o to, że ludzie dzisiaj po prostu rezygnują



z powierzonych im przez Boga ról. Rezygnują
z ojcostwa, małżeństwa, kapłaństwa, macierzyństwa
(szczególnie tragicznym przykładem jest decyzja
o aborcji), z odpowiedzialności (matki i ojcowie
porzucający rodziny – dotyczy to obu stron). Rezygnuje
się nawet z odpowiedzialności za słowo, wyraźnie widać
to teraz, gdy wymieniamy coraz więcej wiadomości
tekstowych. Im więcej piszemy, tym bardziej widoczne
są tzw. grzechy języka: obmowa, gadulstwo,
wielomówstwo – słowo nic nie kosztuje,
a klikane na klawiaturze tym bardziej.

Dlaczego ludzie tak łatwo rezygnują z siebie, z drogi
swojego powołania, czasem nawet z własnego
człowieczeństwa? Comoże być tego przyczyną?

Przyznam szczerze, że w filmie „Adwokat Diabła” jest
taka scena, która – jak to dzisiaj mówią młodzi – zrobiła
mi duszę. Grający diabła Al Pacino powiedział: „pycha to
mój ulubiony grzech”. Zrozumiałem wtedy, że pycha jest
grzechem, z którego wynikają wszystkie inne. Z pychy
wynikają chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo, zazdrość…Wszystkie
te grzechy są nam serwowane dzisiaj wszędzie.
Nieustannie z nimi obcujemy i jesteśmy do nich
nakłaniani. Dzieje się to na wszystkich płaszczyznach
naszego funkcjonowania: od instytucji, z którymimamy
styczność już jako dzieci, czyli szkoła, następnie
popkultura, którą wszyscy jesteśmy dzisiaj nasiąknięci.



Dochodzą do tego również relacje społeczne, osadzone
w strukturach grzechu, które zbudowała rewolucja
seksualna, a dzisiaj głównie rewolucja moralna.
Rewolucja moralna jest ostatnim etapem upadku
cywilizacji, opisałem tę rewolucję w książce „Jak
Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków”.

Wielkim problemem dzisiejszych katolików jest to, że
my w Kościele mamy bardzo silną pokusę, żeby
przestać ten Kościół rozróżniać od świata. Zlewamy to
wszystko w jedną całość, twierdząc, że na tym polega
nasza skromność. To my ustępujemy ze swoich zasad
i walki o własną duszę. Robimy to na rzecz świata,
którego jest wokół nas o wiele więcej, niż Kościoła. Jak
gąbka nasiąkamy tym, czym ten świat nas karmi.
Zapominamy, że zasady zostały stworzone przez
samego Boga, opracowane przez Kościół z Jego
natchnienia. Stało się to po to, abyśmy dokonali
ziemskiego żywota, w celu jaki został nam powierzony –
we współpracy z Bożą Łaską osiągnęli zbawienie. Ileż
trudniej jest uzyskać zbawienie jednostkom
w społeczeństwie, w którym grzech jest traktowany jako
cnota, a nie jako poważne przewinienie. Ludzie na
siebie wpływają, nikt nie istnieje w próżni, jeśli grzech
będziemy nazywać cnotą, to będziemy absolutnie
zgubieni.

W tym, co Pan mówi, jawi się obraz świata
nieprzyjaznego, zmuszającego katolików do coraz
większych poświęceń. Z czego zatem musimy, czy
wręcz powinniśmy dziś rezygnować?



Dzisiejszy chrześcijanin musi rezygnować z całej masy
rzeczy, a przede wszystkim z własnego dobrego
samopoczucia – kształtowanego przez świat. Musi to
robić, żeby zachować swoją duszę (nie stracić jej), bo
przecież każdego dnia mówi mu się, że dobrem jest
zupełnie co innego, niż to, czym ono w rzeczywistości
jest. Dochodzi do tego fakt, że każdego dnia nasi
najbliżsi: rodzina i przyjaciele będą zachowywali się
zupełnie inaczej niż my. Nie będą nas wspierać w walce
o duszę. Chrześcijanin musi dziś zrezygnować z wielu
rzeczy. Oczywiście można pozostać w strefie komfortu
i być akceptowanym przez wszystkich, ale wtedy
człowiek taki niczym nie będzie różnił się od świata
materialnego – który dla katolika jest marnością.
Niestety ten dzisiejszy świat jest zepsuty. Mimo to nie
nawołuję do całkowitej ucieczki od niego. Ja chcę ten
świat odmieniać tak, żeby był jak najbardziej
chrześcijański. Nie jestem idealistą – wiem, że on nigdy
nie będzie Królestwem Niebieskim na ziemi, ale należy
go odczarować. Zrobić to na tyle, na ile to możliwe, po to
żeby ludziom łatwiej się było zbawić.

Ta świadomość, że z pewnych rzeczy powinniśmy
rezygnować, prowadzi nas do pytania, jak wybrać
aktywności, w których warto uczestniczyć.
Powinniśmy stawiać opór otaczającej rzeczywistości
w zaciszu własnego domu, czy jednak wychodzić do
świata?



To za czym się opowiedzieć, gdzie bywać, a czego
unikać, jaką postawę przyjąć wobec wyzwań
współczesności to wątek, który nazwałbym
sprowadzeniem na poziom indywidualny dyskusji
między opcją Benedykta a kontrrewolucją.

Konieczność dokonania wyboru pomiędzy tymi dwoma
postawami, czyli opcją Benedykta (pozostawanie
w cieniu) i kontrrewolucją (wychodzenie otwarcie
walczyć ze światem) to znak naszych czasów. Moim
zdaniem konieczność opowiedzenia się po jednej ze
stron jest fałszywym znakiem czasów. Dlaczego tak
uważam? Kościół przez tysiąclecia żył tak, że łączył
w sobie różne charyzmaty. Łączył rycerstwo z zakonami
klauzurowymi, powołanie męskie z powołaniem
żeńskim, franciszkanów i dominikanów, jezuitów
i trapistów. Kościół zawsze był domem różnych
charyzmatów, w których ludzie mogą w różny sposób
realizować swoje powołanie.

Na pewno są tacy katolicy, którzy są przekonani, że
wychowali swoje dzieci właściwie w zaciszu własnego
domu – wychowali je do wiary. Pomimo tego nie chcą
się z tym światem konfrontować, oni właśnie preferują
opcję Benedykta. Jest to jakiś rodzaj realizacji misji
i powołania. Nie powiem, że taka postawa jest lepsza lub
gorsza. Każdy ma swoją drogę i swój sposób
dochodzenia do świętości.

Ja jednak reprezentuję ten drugi charyzmat –
charyzmat konfrontacji ze światem. Uważam, że należy



wychodzić do ludzi po to, aby innym, którzy nie
dostrzegli potrzeby wiary, pokazać, iż może ona stać się
częścią ich życia. My, jako katolicy, nie jesteśmy i nigdy
nie byliśmy amiszami, to nie to. Katolicyzm to Kościół
powszechny, gdzie jest miejsce dla wszystkich. Tak więc
ci, którzy dzisiaj nie są częścią Kościoła katolickiego, ale
po spełnieniu warunków, takich jak np. nawrócenie
i chrzest, mogą w tym Kościele miejsce znaleźć. Ono
tamna nich czeka. Jak tacy ludzie, żyjący z dala odwiary
mieliby poznać ten Boży świat i te wartości – dla nas
przecież najważniejsze i tak nam drogie, jak mieliby
zaliczyć kolejne szczeble w drabinie do nieba,
gdybyśmy się przed nimi zamknęli?

Nasz wybór jednostkowy sprowadza się do realnej
decyzji dotyczącej wzięcia udziału w konkretnych
wydarzeniach, uczestnictwa lub nie, w różnych
akcjach, np. charytatywnych. Często decydujemy się
angażować w określone działania, bo inni też tak
robią. Czy powinniśmy brać pod uwagę – szerszy niż
chwilowa potrzeba serca – kontekst działań,
w których uczestniczymy?

Każdy wierzący ma swoje sumienie, dlatego trudno
odpowiedzieć wprost na pytanie, czego unikać
w dzisiejszym świecie, a czego nie. Zauważmy, że
dzisiejszy Kościół ma o tyle źle, że oprócz tego, iż musi
walczyć ze światem zewnętrznym, to jest jeszcze
w o tyle nieszczęśliwej sytuacji, że dostaje ciosy
wewnątrz swojego środowiska. Dzisiejszemu



Kościołowi niejednokrotnie bliżej do nowoczesnych
trendów antykultury niż do zdrowej, prawdziwej
katolickiej nauki. Tej Nauki, która się nie zmieniła przez
lata, chociaż mogła mieć różne formy wyrazu. Ta
wewnętrzna walka to dzisiejszy dramat i wyzwanie dla
katolika.

Trudno zatem mieć pretensje do człowieka, który daje
datek z radością serca. Trudno mieć do ludzi o to
pretensje, że pomagają z dobroci serca. Przecież
niekoniecznie wszyscy w ten sposób tylko zagłuszają
swoje sumienie. Kolejna kwestia może na przykładzie:
był taki sportowiec, który wziął udział w akcji „Nie
wstydzę się w Jezusa”, a niedługo potem uczestniczył
w imprezie Playboya. Świadczy to głównie o tym, czy
sumienie takiej osoby jest właściwie uformowane.
Pamiętajmy, że nie musimy (nie powinniśmy) chodzić
wszędzie, gdzie jesteśmy zapraszani, ale znowu, gdy
pójdziemy, to nie jest to dla nas grzech.

Obserwując życie publiczne, można odnieść
wrażenie, że nikt od nas nie wymaga
odpowiedzialności, nie rozlicza się osób publicznych
z obietnic, słów ani prezentowanych postaw. Z kolei
zwykli ludzie często ulegają emocjom i promują
trendy zupełnie sprzeczne z wyznawaną przez nich,
przynajmniej nominalnie, wiarą katolicką. Dlaczego
tak się dzieje, skąd bierze się ten brak spójności
w zachowaniach ludzi?

Tutaj znowu wracamy do epoki abdykacji. Powszechna
jest abdykacja Kościoła z formowania sumień. Mamy



chyba czasem takie poczucie, że Kościół porusza się
w próżni, można odnieść wrażenie, że sprawy Kościoła
są wyabstrahowane ze spraw świata. Jedne nie łączą się
ludziom z drugimi. Ponadto dla wielu katolików to
niestety sprawy świata są istotniejsze. Dzieje się tak,
ponieważ katolicy są przez ten świat materialny
formowani cały czas. Nie uczestniczymy na co dzień
w wielkich rekolekcjach, nie spotykamy rozmodlonych
pielgrzymów, nie czytamy katechizmu. Każdego dnia za
to wtłaczane nam są w miliardowych egzemplarzach
zamienniki homilii, rekolekcji, katechizmów,
książeczek do nabożeństwa – w postaci przekazów
medialnych, przekazów filmowych, mediów
społecznościowych.

Ludzie są non stop formowani, ale nie przez Kościół.
Kościół w pewnymmomencie przestał uważać, że musi
w dalszym ciągu formować ludzi. Z jakiegoś powodu nie
uważa, że powinien formować ludzi tak intensywnie, jak
formuje ich świat. Przeciętny katolik ma w każdym
tygodniu ok. 300 godzin formacji świata versus 7 minut
formacji na kazaniu w niedzielę. Te kilka minut,
głównie na kazaniu, którego forma pozostawia
niejednokrotnie wiele do życzenia. Dzieci mają jeszcze
dodatkowe 1,5 godziny katechezy w szkole. To jest
zmasowany, nieproporcjonalnie wielki atak na dusze
wiernych, w porównaniu do tego, co proponuje nam
Kościół.



Skoro Kościół nie nadąża z formacją ludzi
w dzisiejszym świecie i nie jest w stanie wpływać na
ludzi tak intensywnie, jak popkultura, to co może
zrobić świadomy katolik, żeby nie zagubić się
wmeandrachwspółczesności?

Kościół uznał, że skoro tworzą go ludzie ochrzczeni, to
w związku z tym będą oni tworzyć piękny świat – guzik
prawda! Kościół abdykował z walki o dusze… Z tego
właśnie powodu, tak wielkim wyzwaniem jest dzisiaj
formowanie duszy indywidualnie. Tylko że
formowanie duszy indywidualnie pociąga za sobą
ogromne zagrożenia. Szczególnie niebezpieczna jest
protestantyzacja wspólnoty katolickiej. To, że każdy
wiernymawłasny charyzmat, w którym realizuje wiarę,
to jeszcze nie jest problem. Pojawia się on dopiero
wtedy, gdy każdy będzie miał własne rozumienie
Dziesięciu Przykazań Bożych, a co za tym idzie, stworzy
własny minikościół w strukturze Kościoła.

Jeśli już podejmujemy refleksję, że coś jest nie tak
z otaczającym nas światem i taką samą refleksję, że coś
jest nie tak z Kościołem, to musimy spróbować temu
zaradzić.Ważne jest, żebyw takiej sytuacji oprzeć się na
zdrowej, tradycyjnej nauce, na wielkich ludziach
Kościoła. Przez dwa tysiące lat mieliśmy takich osób
naprawdę wystarczająco dużo, żeby znaleźć treści,
które pozwolą bezpiecznie formować sobie sumienie.
Niestety, przyswojenie tych treści to nie wszystko.
Chciałbym być wielkim optymistą, chciałbym, żeby



wystarczyło przeczytać św. Tomasza, św. Augustyna,
ojców pustyni, dzienniczek św. Faustyny,
św. Maksymiliana Kolbe, i móc uznać, że będzie dobrze.
Tak jednak nie jest. Nic się nie stanie, jeżeli Kościół nie
będzie odpowiadał na wyzwania współczesności. Dusza
ludzka od zarania dziejów się nie zmieniła, zmieniła się
jednak intensywność walki duchowej oraz sposoby jej
prowadzenia.

Wiedza to jedno, mamy obowiązek ją poszerzać i tak,
jak Pan mówi – tradycyjna nauka świętych jest
najbezpieczniejszym, sprawdzonym przez wieki
środkiem. Wiara jednak zakłada istnienie
rzeczywistości nadprzyrodzonej. Wydaje się, że
współczesny świat chce, żebyśmy o tym zapomnieli,
ogranicza się dostęp do sakramentów i różnych
nabożeństw, a przecież to obecność Chrystusa –
Eucharystia jest źródłemduchowej siły.

Postępowanie w wierze i samokształcenie jest naszym
obowiązkiem. Pan Jezus dzieci błogosławił, a nauczał
dorosłych, a my niestety robimy zupełnie odwrotnie, to
jest przykre i powinno zostać powiedziane. Możemy
jednak długo rozmawiać o metodach ratowania duszy,
formowania się i chronienia się przed światem albo
o tym, jak Kościół widzi swoją rolę w kształtowaniu
ludzkich dusz. Jeżeli jednak nie weźmiemy pod uwagę
Łaski Bożej i sakramentów, to będą to rozmowy stricte



akademickie. Dlatego, jako katolicy staramy się dbać
o to, by było wielu kapłanów. Przecież są nawet
specjalne modlitwy w Kościele o powołania kapłańskie.
Kościół nie stara się o kapłanów po to, żeby zapewnić
człowieka do otwarcia bram świątyni lub do
poprowadzenia katechezy – z tym, w razie potrzeby,
świeccy sobie poradzą. Tu chodzi o sakramenty – one
przychodzą tylko poprzez ręce kapłana, w zadaniu tym,
nikt nie jest w stanie go zastąpić.

Nie będzie życia chrześcijańskiego bez sakramentów.
Co prawda, katolik może przetrwać, jeśli przez jakiś
czas, z powodów obiektywnych, jest ich pozbawiony.
Niestety, powody obiektywne były argumentem
wielokrotnie podnoszonym w czasie pandemii i było to
wielkim nadużyciem ze strony licznych duchownych.
Ważna jest częsta spowiedź, która jest oczyszczeniem
duszy, to ona zapewnia życie w stanie łaski
uświęcającej. Dalej Komunia Święta – o Komunii
Świętej jeszcze przed pandemią mówiono jak
o lekarstwie. Dzisiaj jednak mówi się o niej, jak
o pokarmie dla wszystkich. Co się w tym czasie
wydarzyło? Dlaczego daje się ludziom poczucie, że
każdemu przysługuje powszechne prawo do tego
Sakramentu? W kontekście Komunii Świętej
rozumianej, jako lekarstwa można spokojnie
powiedzieć, że podczas pandemii zamknięto nam
apteki. Każdy człowiek musi coś jeść, żeby żyć, a dusza
musi mieć kontakt z łaską, by trwać. Zauważmy jednak,



że my w Polsce mamy naprawdę nie najgorzej. Patrząc
na to, jak bardzo zniechęceni do sakramentów są
katolicy w krajach zachodu, tomożna się tylko złapać za
głowę i podziękować za to, że się żyje w Polsce.

To prawda, na Zachodzie wiara umiera, ludzie już nie
klękają w kościołach, nie spowiadają się, każdy jest
sobie panem, z własną wizją wyznawanej religii.
Pamiętajmy, że wiara jest to osobowa relacja
konkretnej duszy z Bogiem, za którą każdy z nas
zostanie rozliczony indywidualnie. Funkcjonujemy
jednak w społeczeństwie i – czy nam się to podoba,
czy nie – przesiąkamy dziedzictwem, które ono
nierzadko z naszym udziałem wytworzyło. Na kogo
zatem spada odpowiedzialność za to, że laicyzują się
całe społeczności?

Każdy z nas odpowiada indywidualnie za swoje czyny.
Nie zmienia to jednak faktu, że mamy też obowiązki
stanu. Kapłani są powołani do tego, żeby zatroszczyć się
o dusze wielu tysięcy ludzi. Przecież są rekolekcjoniści,
których słuchają miliony, tak samo są biskupi, którzy
sprawują pieczę nad ogromnymi diecezjami. Idąc dalej,
każdy ojciec i każda matka są powołani do tego, by
odpowiadać za formowanie sumienia i duszy swoich
dzieci. W tym świetle odpowiedzialność jednostkowa
jest podstawą, ale nie można na niej poprzestać.

Warto przemyśleć to, że zarówno historia zbawienia, jak
i historia Kościoła pokazują nam, że owszem nie
istnieje odpowiedzialność zbiorowa. W rozumieniu



takim, że wszyscy członkowie danej społeczności nie
pójdą do nieba, bo iluś jej przedstawicieli grzeszy.
Każdego człowieka czeka przecież osobisty sąd.
Natomiast nie zmienia to faktu, że całe wspólnoty mogą
doświadczyć swoistej kary (czy też sądu) już tu na ziemi.
Przykładowo naród żydowski co jakiś czas doświadczał
sądu już tu na ziemi. Mieczem Bóg ukarał również inne
narody: Polaków, Francuzów, Niemców. W końcu też na
pewnym etapie ukarał Państwo Kościele – mam tu na
myśli odstępstwo od katolickiej doktryny i moralności.
Wszystko to się przez wieki wydarzyło. Fakt, że tego nikt
nie analizuje w taki sposób historiozoficzny, nie
powoduje, że te zdarzenia nie mają znaczenia. One się
zadziały i stanowią część historii świata. Możemy je
oczywiście traktować jako przypadek albo dziejową
konieczność, jednak katolicy tego nie zrobią. Katolicy
patrzą na historię tak, że panem i rządcą całego świata
jest Bóg w Trójcy Wszechmogący. To On dopuszcza, aby
czasem niektórych narodów dosięgła jakaś kara.
Odpowiedzialność indywidualna nie może przeciąć
odpowiedzialności zbiorowej – jedna z drugiej musi po
prostu wynikać.

Faktycznie, w polskich duszach można jeszcze
odnaleźć tę bojaźń w stosunku do mocy Boga.
Niejednokrotnie zdarza się, że w kościołach
śpiewamy suplikacje. Ostatnio popularność zdobyła
akcja Noc walki o błogosławieństwo dla Polski.



Pierwsza taka akcja miała miejsce w Licheniu w
wakacje 2021 roku. Zgromadziła kilkanaście tysięcy
osób. Mury licheńskiej Bazyliki były wypełnione po
brzegi. Kolejne edycje odbywają się już w parafiach,
tam frekwencja jest różna, czasem na modlitwie
czuwają pojedyncze osoby. Jest to chyba jakiś znak, że
Polacy przynajmniej próbują respektować Boże
prawa, przepraszać Go za swoje grzechy, co Pan o tym
sądzi?

Historia zbawienia zaczyna się od Abrahama, no dobrze
może odrobinę wcześniej, ale powiedzmy, że od niego.
To on targował się z Bogiem o Sodomę (Rdz 18, 16-33).
Trudno wyobrazić sobie, że Bóg nie dotrzymałby
obietnicy, gdyby znaleźli się ludzie sprawiedliwi.
Oznacza to, że są dla narodów, miast, regionów szanse,
są nawet dla tych, których przewinienia są bardzo
ciężkie. Dzieje się tak jednak pod warunkiem, że znajdą
się ludzie sprawiedliwi. Najpierw taki sprawiedliwy
zaczyna od siebie, swojego nawrócenia, a potem
znajduje ludzi, którzy za nim idą, tą samą drogą, i tak
grupa się powiększa. Myślę, że Bógmoże patrzeć na nas
w inny sposób, bomy, jako Polacy, wielu rzeczy jeszcze
nie zdradziliśmy. Co prawda różnimy się w sposób
radykalny między sobą, a to zróżnicowanie widać
niekiedy nawet regionalnie. Niemniej jednak, dla
sumień większości z nas pewne rzeczy w dalszym ciągu
są jasne i ważne.



Tow takimrazie, czy to oznacza, że realizujemymisję,
którą Jezus powierzył św. s. Faustynie w Dzienniczku:
„Jeśli Polska będzie posłusznawoliMojej towywyższę ją
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która
przygotuje świat na powtórne przyjście Moje”? Jakie
jest Pana odczucie w tej sprawie?

To jest bardzo trudne pytanie. Ja bym bardzo chciał,
żebyśmy realizowali wolę Chrystusa w naszym
narodzie. Jednak warto chyba zadać pytanie, co Pan
Jezusmiał namyśli, kiedymówił do św. s. Faustyny „Jeśli
Polska posłuszna będzie woli Mojej…”. Możemy przecież
myśleć o Polsce, jako o krainie geograficznej, jako
o władzy, o Episkopacie, klerze, albo Kościele
instytucjonalnym, w końcumożemy teżmyśleć o Polsce
jako o narodzie – o Polakach.Wydajemi się, że Jezusowi
chodziło o ludzi. Bóg moim zdaniem mówi do nas
prosto, dlatego sądzę, że miał na myśli każdego z nas.

Starałem się w książce „Jak Kościół katolicki stworzył
Polskę i Polaków” pokazać ewidentne różnice między
stanem podejścia do moralności, duchowości
i religijności Polaków, a resztą społeczeństw Zachodu.
Do nich się odnosimy, bo jesteśmy częścią cywilizacji
chrześcijańskiej (łacińskiej), być może dziś już nawet
postchrześcijańskiej. Jeżeli którykolwiek naród jest
dzisiaj blisko realizowania woli Bożej, to wydaje się, że
są to właśnie Polacy. W wielu kwestiach bywamy bliżej
tego celu niż inne narody.



Warto w takim razie zadać pytanie, czy my w Polsce
jesteśmy na etapie, że jakaś wola Boża się już wobec
nas wypełniła, czy tenmomentma dopiero nadejść?

Swego czasu powszechnie uważano, że tą iskrą był św.
Jan Paweł II. Z kolei ja sam jeszcze niedawno mówiłem,
że chodzi o iskrę kontrrewolucji, mam na myśli
wprowadzony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
zakaz aborcji. Bóg przecież nie pozwoli sobie z siebie
kpić w nieskończoność. Jakaś kara za mordowanie
nienarodzonych dzieci niedługo pewnie spadnie na
kraje Wschodu i Zachodu. W tym kontekście to nie kto
inny tylko Polacy sprawili, że świat na chwilę zapłonął.
Wiele państw po tym wyroku zaczęło się zastanawiać,
czy aborcji nie da się jeszcze odwrócić. Do tamtego
momentu uważano, że nie – proceder ten był już
traktowany, jako pewna stała. Dopiero na przykładzie
Polski okazało się, że sprawa jeszcze nie jest przegrana.
Jakby nie patrzeć to Polacy, we współpracy z władzą
państwową, dokonali czegoś niesamowitego. Można
powiedzieć – podpaliliśmy świat, a to przecież robi iskra
– podpala i zaprósza ogień.

Chociaż można też doszukiwać się tej iskry w postawie
polskich katolików podczas pandemii. Przecież nasza
pobożność eucharystyczna nie tylko dała o sobie znać,
ale przetrwała, mimo zmasowanych ataków. Coraz
więcej ludzi wraca do przyjmowania Komunii Świętej
do ust. Dzisiaj w wielu kościołach, szczególnie poza
wielkimi ośrodkami miejskimi, ludzi przyjmujących



Komunię Świętą na rękę już prawie się nie widuje. Jest
to na pewno fenomen na skalę świata.

Dodam jeszcze, że w swojej debiutanckiej powieści
pt. „Zaraza” opisałem to, jak wielkim szokiem dla
polskich katolików była postawa polskiego Kościoła
instytucjonalnego w początkach pandemii. Miałem
takie pragnienie, by zachować w jakimś dziele kultury
nasze zdziwienie, reakcje i emocje z tamtego czasu.
Absurdalne limity 5 osób w świątyniach, taśma
policyjna wokół kościoła w Łagiewnikach w Wielkanoc
2020 roku to jedne z najbardziej jaskrawych
przykładów abdykacji Kościoła. Co niesamowite, mimo
tych zupełnie niezrozumiałych zakazów w momencie,
gdy zaczęto luzować obostrzenia, to wiele osób wróciło
do przyjmowania Komunii Świętej do ust pomimo tego,
że podczas pandemii brali ją na rękę. Warto zauważyć
też, że to polscy, świeccy katolicy sfinansowali akcję
rozwieszania plakatów po całym kraju, dotyczących
tego, by przyjmować Komunię Świętą do ust. Nigdzie
indziej na świecie nie było takiej inicjatywy. Świeccy
wierni wzięli na siebie wszystko: organizację,
finansowanie, ale też ogromny hejt, z jakim ta
inicjatywa się spotkała.

Tak, ten brak walki o to, co Najświętsze był dla wielu
z nas ogromnym ciosem. Można chyba jednak
powiedzieć, że ujawniła się wtedy wśród katolików
w naszym kraju, jakaś niedostrzegana wcześniej
wrażliwość sumień?



Moim zdaniem warto podkreślić, że zmysł wiary –
sensus fidei – w Polakach jeszcze ciągle jest. Zwłaszcza
w ludziach prostych, szczególnie taki prosty człowiek
ma silny zmysł wiary. Jeśli takiemu człowiekowi coś
wydaje się być nie do końca dobre, to za tymnie pójdzie.
Ponadto nie będzie potrzebował znać pism (Biblii,
Katechizmu itp.) i szukać w nich potwierdzenia swojej
decyzji. Dusza takiej osoby została uformowana
najczęściej w małej parafii w sposób czysty i normalny
– taki właśnie człowiek nie będzie rozważał, czy ma się
sprzedać światu, czy nie. Nie mówię, że każdy
wykształcony katolik ma gorzej z tego powodu, że ma
wiedzę, będzie miał po prostu inne pokusy. Niemniej
jednak przewagą człowieka prostego jest to, że nie
potrzebuje wielkiego usprawiedliwienia,
wytłumaczenia, ani dowodów naukowych – jeśli coś mu
nie pasuje, to po prostu tego nie zrobi i już.

Szczególnie w dużych miastach, wśród ludzi
z wyższym wykształceniem, laicyzacja jest
największa. Wydaje się, że w Polsce brakuje takiej
prawdziwej warstwywzorcotwórczej, zdolnej do tego,
by przewodzić narodowi w duchu prawdziwego
katolicyzmu. Powszechnie mówi się o wyniszczeniu
polskiej inteligencji latamiwojny i sowieckiej niewoli.

Dlaczego nie ma w Polsce elity? To, co Pani mówi to
prawda, ale częściowa. Od upadku komunizmuw Polsce
minęło około 34 lata – wystarczająco dużo, żeby zacząć
odbudowywać elity, by chociaż wytworzyć ich zalążek.
Po 1989 roku, kiedy przystąpiono do odbudowy kraju,



tylko dwie instytucje zdolne były do tego, by
zaopiekować się odbudową warstwy wzorcotwórczej. Te
instytucje to było państwo i Kościół.

Państwo polskie zajęło się wtedy gospodarką
i militariami, wszystkimi przyziemnymi sprawami,
których było bardzo dużo. Druga z tych instytucji, czyli
Kościół dysponujący finansami i możliwościami miał
34 lata, by opracować program kształtowania elit
katolickich, ale takich, którym zależałoby na
przetrwaniu chrześcijaństwa w Polsce. Nie ma takiego
programu, bo nikt te 34 lata temu, ani nawet 10 lat temu
nie postawił sobie w Kościele takiego celu – stworzenia
akademii katolickiej opinii publicznej. Sprawa ma
oczywiście szerszy kontekst. My tutaj w kraju nie
jesteśmy wyabstrahowani od szerszej rzeczywistości.
Obecnie cały Kościół na świecie nie uważa za stosowne
postawić na kształcenie katolickich elit. Dziś rolą
Kościoła nie jest już ani mecenat sztuki, ani nauki.
Mimo wszystko to, że nikomu w naszym kraju nie
przyszło do głowy, żeby postawić sobie omówione wyżej
cele, jest naprawdę bolesne. Z drugiej jednak strony,
gdybyśmy stworzyli taką akademię i nie daj Boże
spowodowałoby to, że mielibyśmy dzisiaj w naszym
kraju samych wyznawców ekumenizmu i heterodoksji,
to byłoby chyba jeszcze gorzej.

To w takim razie czy mamy szansę wpłynąć na tych
katolików, którym jeszcze chce się angażować?
Pojedyncze inicjatywy są, ale promowane w trakcie
ich trwania treści, pomimo deklarowania związku
z Kościołem są często dalekie od katolickiej Tradycji.



Akcje takie przyciągają jednak dusze i umysły
młodych.

Cóż mogę powiedzieć, trzeba się uczyć od osób, które
skutecznie przemycają swoje ideały. Brać przykład ze
stosowanych metod i w ten sposób prowadzić
działalność bardziej konserwatywną, katolicką.

W PRL’u i krótko po upadku ZSRR, Kościół był
w Polsce siłą, która miała ogromny wpływ na wybory
i zachowania Polaków. Jak to się stało, że wystarczyło
około trzydziestu lat, żeby to wszystko zostało
zaprzepaszczone?

Pani pewnie tego nie pamięta, ale prawdopodobnie,
gdyby nie mocne zaangażowanie polskiego Kościoła
w referendum o akcesji Polski do Unii Europejskiej, to
najpewniej nie weszlibyśmy do niej. Wtedy, w latach
2002-2003 nie byliśmy euroentuzjastami. Sami biskupi
też nie byli przekonani, czy to słuszna droga: zastąpić
pana ze Wschodu, panem z Zachodu – po tak długiej
niewoli. W tamtym czasie przeważyły jednak słynne
słowa Jana Pawła II: „Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej”. Wiadomo, że Jan Paweł II był wtedy
królem polskich serc, autorytetem, chodzącą
świętością, której z całą pewnością nie można mu
odmówić. Jego słowa spowodowały jednak, że Kościół
polski z całym zaangażowaniem poparł akcesję Polski
do Unii Europejskiej. W tamtym momencie można
było właśnie zdecydować, czy Kościół będzie
strażnikiem wiary i Tradycji, czy odda to wszystko
w opiekę innym. Podjęto jednak decyzję, że nie będzie



obrony dla spuścizny Kościoła. Cała reszta jest
konsekwencją tego wyboru i opowiedzenia się po
stronie akcesji, tamtej właśnie – politycznej decyzji
polskiego Kościoła.

Warto zwrócić uwagę, że gdybyśmy weszli do UE, mając
jakieś 55% poparcia, to nie byłoby tak samo, niż gdy to
się ostatecznie stało z prawie 78% poparciem. Wtedy
nikt by nas nie traktował jako euroentuzjastów,
a przecież do tej pory się nas tak traktuje i sami też się
w dużej mierze tak określamy. W 2003 roku, gdy
przeprowadzono referendum, Kościół miał jeszcze
silny wpływ na duszę narodu, jego decyzja była istotna,
a mówił wtedy, że: „My będziemy Europę
chrystianizować”. Myślę, że dzisiaj można by spróbować
przeliczyć, jak bardzo schrystianizowaliśmy Europę od
2004 roku, a w jakim zakresie to ona nas zlaicyzowała.
Raport będący wynikiem takiego projektu byłby
piorunujący. Jeszcze żyją biskupi, którzy optowali za
członkostwem, moim zdaniem wyniki takich analiz
mogłyby ich porazić.

Ludzie, nawet ci wierzący, zdają się bagatelizować
problem laicyzacji i rugowania katolicyzmu
z przestrzeni publicznej. Co jest tego powodem?
Krótkowzroczność, lenistwo, amoże strach?

Ludzie nie chcą przyjąć do wiadomości, że to, co się
dzieje wokół, to jest wojna – ideologiczna, moralna,
wojna o nasze dusze. Przecież to, co oferuje nam świat:
przygody, zabawa i inne atrakcje, wszystkie one
sprawiają, że ludzie czują się dobrze. Nikt nie zadaje



sobie pytania, czy coś jest złe, bo przecież, jak może
takie być, jeśli sprawia przyjemność. Uświadomienie
sobie, że to jest, wojna jest początkiem jakiś
konkretnych procesów myślowych, a one są
niewygodne i nieprzyjemne. Myślenie w tych
kategoriach wymaga wysiłku i podjęcia określonych
decyzji. Zauważmy jednak, że druga strona coraz
częściej ujawnia, że jednak jesteśmynawojnie, a skoro
tak jest, towarto się obudzić.

„Na krwi męczenników została zbudowana Polska” –
tak napisał Pan w swojej książce: „Jak Kościół
katolicki stworzył Polskę i Polaków”. Czy oznacza to,
że ta niedoceniana dzisiaj wartość cierpienia
i wytrwałość w wyrzeczeniach są kluczowe dla
przetrwania katolicyzmu?

Wytrwałość w wyrzeczeniach jest kluczowa. Kościół to
najmądrzejsza na świecie instytucja, mimo że obecnie
jest w kryzysie. Kościół dał nam wskazówki, jak dążyć
do wielkości, jakie cnoty w sobie pielęgnować. Cnoty
kardynalne to przecież: roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie, męstwo – które kobiet też dotyczy, nie
zapominajmy o tym. Każda z tych cnót wiąże się
z wyrzeczeniami i cierpieniem. Znowu wracamy do
różnicy między odpowiedzialnością jednostkową
i zbiorową, tylko że na takim metapoziomie. Na krwi
męczenników jest uformowane chrześcijaństwo –
każdy człowiek w walce z diabłem i ze światem jest
męczennikiem. Przecież wierność nauce Chrystusa



nigdy nie przychodzi łatwo, gdyby tak było, to wszyscy
byliby święci. Konieczne jest uświadomienie sobie
celu, jakim jest zbawienie. Nie wystarczy, że
będziemy dobrymi ludźmi. Będzie chciało nam się
walczyć, dopiero wtedy, gdy rzeczywistość
nadprzyrodzona stanie się dla każdego z nas
naprawdę realna.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję, z Panem Bogiem.

* * *

Krystian Kratiuk – katolik, dziennikarz, redaktor
naczelny portalu PCh24.pl. Autor książek m.in. trzech
publikacji o synodach papieża Franciszka, „Jak Kościół
katolicki stworzył Polskę i Polaków” oraz powieści
„Zaraza”, a także filmów dokumentalnych. Prowadzi
programy publicystyczne „Ja, katolik” oraz „Ja, katolik.
EXTRA”. Prywatnie mąż i ojciec.



Robię wszystko,
ale mogę więcej
Perfekcjonizm w życiu duchowym chrześcijanina

MIŁOSZ ŻEMŁA



Promowany zewsząd kult sukcesu,
który zawładnął współczesną
rzeczywistością, często odmawia
człowiekowi naturalnego prawa do
popełniania błędów. Wszechobecna
presja przyczynia się do wyznaczania
sobie nierealnych celów, których
osiąganie staje się celem samym
w sobie. Niepracowanie nad
perfekcjonizmem może doprowadzić
do niebezpiecznych konsekwencji,
zwłaszcza zaburzeń psychicznych,
a przez to również duchowych.



Problemy Pawła związane z perfekcjonizmem miały swój
początek już w dzieciństwie. Oczywiście w tamtym czasie
i przez kolejne wiele lat nie uświadamiał ich sobie.
Przesadne dążenie do perfekcji przejawiało się przede
wszystkim na płaszczyźnie edukacyjnej. Pomimo świetnego
przygotowania do testów i innych zaliczeń zawsze obawiał
się, że nie posiada wystarczającej wiedzy i nie otrzyma
satysfakcjonującej go oceny. Odpoczynek następował
w czasie wakacji, lecz w chwili powrotu do szkolnej
rzeczywistości w jego wnętrzu rozgrywał się prawdziwy
dramat. Chęć zadowolenia samego siebie stawała się
codzienną walką o przetrwanie, która nie pozwalała w pełni
cieszyć się życiem. Perfekcjonizm przejawiał się również
w relacjach z rówieśnikami – nierealnej chęci zadowolenia
wszystkich.

Drzazga z dzieciństwa raniąca duszę
Kolejną sferą, w której objawiało się nieuporządkowane
dążenie do doskonałości, była duchowość. Na tym polu
przybierało ono postać przesadnych skrupułów
polegających na doszukiwaniu się grzechów w czynach,
które nimi nie były. Kluczową rolę w tym aspekcie odegrał
jeden z kapłanów. To właśnie rozmowy z nim rozpoczęły
drogę stopniowego zyskiwania świadomości
postaw skrupulanckich – następstwa problemów
z perfekcjonizmem. Kiedy po pewnym czasie Paweł
zdecydował się udać do terapeuty, zrozumiał przyczynę
takiego stanu rzeczy. Sięgała ona czasów dzieciństwa
i momentu, kiedy jedna z przedszkolanek podniesionym
głosem obraziła chłopca za to, że popełnił błąd w jednym



z zadań. Z konsekwencjami tych słów zmagał się przez
wiele kolejnych lat, do czasu, kiedy naprawdę zrozumiał, że
nie może zrobić więcej, niż na dany moment go stać.

Muszę pokonać siebie
Perfekcjonista jest osobą rozdartą wewnętrznie – w swoich
myślach i opiniach o sobie. Z jednej strony ma do czynienia
z „ja”, które mówi: „jestem zdolny do wielkich rzeczy, bo wiele
potrafię”, będącym pozytywną postawą wiary we własne
możliwości. Z drugiej strony występuje „ja” mówiące: „albo
jestem wielki i potrafię to udowodnić, albo jestem nikim”, które
zatruwa życie, czyniąc z niego niemożliwy do wygrania
wyścig z samym sobą. W tej walce nigdy nie ma zwycięzcy,
bo zawsze jest w nim też „ja” przegrane, powodujące ciągły
niedosyt.

Żaden perfekcjonista nie uważa siebie za całkowicie
bezwartościowego, bo musi posiadać konkretne przesłanki
– często ponadprzeciętne zdolności – na których opiera
aspiracje do wielkich dokonań. Trudność pojawia się
dopiero na etapie wykonywania zadań i obowiązków, ale
w taki sposób, by nie popełnić żadnego błędu na etapie ich
realizacji. Niestety powtarzalność w tym aspekcie jest
niemożliwa. Dodatkowo osoby ze skłonnościami do
perfekcjonizmu często posiadają skrzywiony pogląd na
własne czyny, a zatem błędne rozumienie pojęcia
„nieprawidłowość”, a także zaburzoną zdolność
obiektywnego wartościowania – tak naprawdę nie wiedzą,
czym jest docelowa „perfekcja” i odczuwają silny lęk przed
porażką.



Mocny siłą Jego potęgi
Przesadne skupianie się na perfekcji przekłada się także na
obszary związane z religią, a więc przede wszystkim na
osobową relację z Bogiem. Perfekcjonista podświadomie
przypisuje Stwórcy własny sposób osądu i posiada mylne
wrażenie, że On nie dostrzega jego starań lub uważa za
niewystarczające, skupiając się na każdym – nawet
najdrobniejszym – potknięciu człowieka. Bardzo ciężko jest
wytłumaczyć takiej osobie, że chrześcijaństwo jest
stopniowym procesem upodobniania się do Chrystusa, bez
którego sami nic nie możemy uczynić.

W przesadnej staranności można łatwo popaść w grzech
pychy i samowystarczalności – poczucie, że sam mogę się
zbawić, bo tylko ode mnie zależy moja świętość. Taka
postawa już na starcie gwarantuje porażkę. Wiara uczy
pokory, która przejawia się także poprzez akceptację
swoich niedoskonałości i każdego upadku. Czasami trzeba
całkowicie upaść, aby prawdziwie powstać razem z Jezusem,
podnoszącym się kolejny raz na krzyżowej drodze.

– Możesz sobie przywołać taki obraz: człowieka, który chce
podnieść wielki kamień i nie daje rady, bo nie udźwignie kilku
ton, które są przed nim, ale jest za nim wielki olbrzym, który
jednym skinieniem palca może wziąć ten kamień i przesunąć
w drugą stronę. Jest za tobą Olbrzym, jest za tobą Tytan. Pan
Bóg posyła swoich aniołów, rydwany ogniste, żebyś zwyciężył
w walce duchowej. […] Jeżeli będziesz opierał się na sobie,
przegrasz. Ile razy jeszcze przegrasz, opierając się na sobie, ile
razy musisz upaść, żeby zrozumieć: Bądźcie mocni w Panu siłą



Jego potęgi? – mówił ks. Teodor Sawielewicz w jednym ze
swoich rozważań o perfekcjonizmie i pokorze w ramach
rekolekcji internetowych #planwalkiduchowej¹.

Mam prawo nie być idealny
Brak umiejętności akceptowania własnych słabości bardzo
często prowadzi do błędnego postrzegania rzeczywistości.
Może wydawać się, że życie duchowe jest przepełnione
wyłącznie potknięciami i brakiem progresu. Doświadczenie
porażki przyczynia się do narastania poczucia wstydu,
beznadziei i poważnych wątpliwości – zarówno
w kwes�ach wiary, jak i dotyczących własnej wartości.

Nie boję się w tym miejscu postawić tezy, że źródłem
właśnie takiego zero-jedynkowego sposobu oceniania
własnych postaw i uczynkóww dorosłym życiu jest szkolny
sześciostopniowy system oceniania zachowania w wieku
dziecięcym. Polska jako jedna z niewielu państw wciąż
obstaje przy tej metodzie, podczas gdy wiele krajów
decyduje się na wariant opisowy. Na początku każdego
roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje konkretną pulę
punktów (gwarantującą najczęściej zachowanie „dobre”),
do których są dodawane kolejne lub przeciwnie –
odejmowane za czynności określone w statucie szkoły.
Punkty są dokumentowane w tzw. zeszyciku uwag,
a końcowy stan w połączeniu z opinią nauczyciela
podsumowuje ocenę z zachowania. Sam pamiętam
sytuacje, kiedy zapomnienie o poproszeniu rodzica
o podpis pod proponowaną oceną semestralną skutkowało
uwagą kosztującą 10 czy 15 punktów ujemnych. Czy



człowiek nie ma zatem prawa zapominać z różnych
przyczyn albo zupełnie bez powodu, co przecież jest
normalne? Osoba wychowywana w takich warunkach
podświadomie zyskuje przekonanie, że nawet najmniejszy
błąd będzie karany. Dodatkowo dochodzi w tym przypadku
aspekt wrażliwości konkretnej osoby – czy bardzo ją to
dotknie, czy też nie. Aby zdobyć punkty dodatnie,
wystarczyło z kolei np. wykonać dekorację sali czy
przynieść gąbkę do ścierania tablicy. Można więc wysunąć
wniosek, że etykietę „bardzo dobre dziecko” można kupić.
Są oczywiście również takie formy postępowania, które są
słusznie nagradzane i karane, ale celowo skupiłem się na
tych, które w mojej opinii stanowią niepozorne, lecz
poważne zagrożenie dla światopoglądu, psychiki i sumienia
dorastających pokoleń. Później ponownie leczymy skutki,
pomijając przyczyny – z wielkim zdziwieniem, skąd tak
częste problemy z samoakceptacją, perfekcjonizmem
i wieloma innymi zaburzeniami, które nieraz kończą się
tragicznie.

Zakaźny perfekcjonizm
Wewnętrzne przekonanie o niemożności mylenia się
i popełniania uchybień można też nieświadomie przekładać
na relacje z drugim człowiekiem. Skoro ja wiele od siebie
wymagam, to dlaczego ktoś nie miałby? – myśli
perfekcjonista. Niestety, mimo że sam został poraniony
przesadnymi wymaganiami, zaczyna żądać perfekcji innych.
Znalezienie takich ideałów nie jest możliwe, dlatego
perfekcjoniści nierzadko czują się samotni, myśląc, że „to



przecież z wszystkimi coś jest nie tak”, bo każdy ma jakieś
wady. W taki sposób zatacza się tragiczne koło, bo poprzez
taką postawę kolejne osobywpadają w sieć perfekcjonizmu
i zarażają nim następnych.

Czy szanuję siebie?
Przesadne oczekiwania wobec własnej osoby przyczyniają
się do budowania ogromnego napięcia życiowego. Nawet
jeśli udaje się osiągnąć bardzo wielkie sukcesy, nigdy nie są
one wystarczające, aby zaspokoić nieskończone ambicje.
Wręcz przeciwnie – pojawia się uczucie strachu, że nie uda
się utrzymać wysokiego poziomu na dłużej.
W przypadku wymogów dot. samorealizacji, ulgi może nie
przynosić nawet świadomość bycia docenionym przez
innych, która wielu ludziomwystarcza.W tej sferze również
może kryć się przyczyna perfekcjonizmu.

Wspomniane pojęcia samorealizacji i uznania zostały
dogłębnie przeanalizowane przez Abrahama Maslowa –
amerykańskiego psychologa, który w 1943 roku w swoim
dziele Motywacja i osobowość sklasyfikował kategorie
ludzkich potrzeb, nazwaną w późniejszym czasie tzw.
piramidą Maslowa. Ułożył je według następującej hierarchii
(od potrzeb niższego do wyższego rzędu): fizjologia,
bezpieczeństwo, miłość i przynależność, szacunek
i uznanie oraz najwyżej – samorealizacja. Istotę tego układu
stanowi zasada, że potrzeby muszą być zaspokajane po
kolei – bez niższej nie można w pełni zaspokoić kolejnej.
Zatem najwyżej położona samorealizacja nie jest możliwa
bez uznania i szacunku, na które składa się nie tylko



wspomniane docenienie z zewnątrz, ale zdecydowanie
trudniejsze dla perfekcjonisty poważanie w stosunku do
siebie, oparte na samoakceptacji (potrzebie miłości
i przynależności).

Lekarstwem jest pokora
Nieszanowanie siebie może być przejawem jednego z 7
grzechów głównych – pychy, będącej rezultatem błędnego
pojmowania własnej wartości. Może ona być związana z
niepewnością i odczuwanymi kompleksami lub przeciwnie
– przesadnym samouwielbieniem i wyniosłością. O tym
drugim przypadku pisze Sam Guzman w książce Katolicki
dżentelmen: Źródłem naszego strachu i obrzydzenia
związanego z przegrywaniem jest głębokie przekonanie o tym,
że jesteśmy lepsi i silniejsi niż w rzeczywistości. Kiedy porażka
pokazuje co innego, kiedy zostajemy upokorzeni przez swoje
błędy, skręca nas z przerażenia. „Z pewnością jestem lepszy” –
myślimy. A rozczarowanie, jakie odczuwamy w związku
z ujawnieniem się naszej prawdziwej słabości, może skutkować
złością na siebie i na Boga. A to pycha, i to poważna².
Poznaniu obszarów życia ogarniętych pychą, a także walce
z nią może służyć modlitwa, którą ułożył hiszpański
kardynał ks. Rafael Merry del Val y Zulueta – „Litania
pokory”.

Perfekcjonizm rodzi skrupuły
Skoro problem perfekcjonizmu przekłada się na relację
z Bogiem, jasne jest, że dotyczy także życia
sakramentalnego. W jaki sposób? Oto jedno z pytań, które
wielu katolików zadaje kapłanom: „Jak odróżnić grzech



lekki od ciężkiego?”. Katechizm Kościoła katolickiego
określa trzy warunki zaistnienia grzechu śmiertelnego:
dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony
z pełną świadomością i całkowitą zgodą³ (KKK 1857). Z kolei
grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej
przestrzega się normy prawa moralnego lub też, gdy nie
przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez
pełnego poznania albo bez całkowitej zgody (KKK 1862).

Kluczowym terminem w tych definicjach jest wspomniana
„materia”, która to właśnie przyprawia duchowych
perfekcjonistów o zawroty głowy. Katechizm dodaje, że
materię ciężką określa dziesięć przykazań (por. KKK 1858).
Z pozoru jest to prosta odpowiedź na zadane pytanie, ale
dla osoby o poprawnie ukształtowanym sumieniu.
Trudności z określeniem materii popełnianych przez siebie
czynów bardzo często mają osoby, których duchowość
nabierała kształtu równolegle do pogłębiania tendencji
perfekcjonistycznej. Częstą wypadkową tych dwóch
stanów jest skrupulatyzm (skrupulanctwo religijne).

Mały kamyk w bucie
Ze skrupułami zmagało się wielu świętych, m.in. św. Alfons
Liguori, św. Teresa od Dzieciątka Jezus czy też św. Ignacy
Loyola. Są to subtelne pokusy powodujące wewnętrzne
rozdarcie i męczące trudności w ocenie, co jest grzechem,
a co nim nie jest. Ich następstwem jest poczucie bycia
niegodnym i odrzuconym przez Boga. Problem ten jest
bardzo dotkliwy w zwłaszcza przy wątpliwościach
związanych z przyjmowaniem Komunii świętej⁴.



Psychologia łączy zjawisko skrupulanctwa z objawami
zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), czyli
tzw. nerwicą natręctw.

Samo słowo „skrupuł” pochodzi od łacińskiego „scrupulum”,
oznaczającego nieznacznej wielkości kamyk, który
przykładowo może wpaść do obuwia i utrudniać
chodzenie⁵. Łaciński źródłosłóww świetny sposób pozwala
zrozumieć, co czuje człowiek zmagający się ze skrupułami.
Każdy krok, który chce on zrobić w stronę Boga, jest
okupiony wielkim bólem. Dlatego często nie decyduje się
na kolejne kroki, ale stoi w miejscu, co także przysparza
cierpienia, ponieważ zazwyczaj ta przypadłość dotyczy
bardzo lub właśnie zbyt ambitnych osób, które pragną się
rozwijać. Najgorzej jednak, kiedy następuje decyzja
o cofnięciu się i nie tylko doskwiera ból, ale następuje
stopniowe uciekanie przed bliskością Boga.

Tak źle i tak niedobrze
Mówi się, że czas leczy rany, ale niestety w tym przypadku
– jak w przypadku większości dysfunkcji psychicznych –
zwlekanie ze zwróceniem się o pomoc może skutkować
poważnymi konsekwencjami. Wzmagające się poczucie
lęku nie zniknie bez odpowiedniego przepracowania jego
przyczyny. Życie przeradza się w wojnę z samym sobą,
której nie da się wygrać. Religijność staje się
wynaturzeniem chrześcijaństwa przez ciągłe skupianie
uwagi na sobie. Czerpanie z najwspanialszego źródła łask,
którym są sakramenty Kościoła, powoduje ciągłe rozdarcie
i poczucie, że są przyjmowane niegodnie. Sytuacja wydaje



się beznadziejna. Osobie starającej się być blisko Chrystusa
często towarzyszy lęk przed surowym Władcą oraz –
najczęściej mylne – poczucie ciągłego obrażania go swoimi
czynami, a nawet myślami. Każda nauka o grzechu czy
sądzie ostatecznym budzi strach, a o ofierze krzyża –
poczucie winy. Znowu przebywanie z dala od wspólnoty
wierzących, będące ucieczką od natrętnych refleksji,
wzmaga poczucie odrzucenia, samotności i tęsknoty. Co
więc należy robić?

Nie jestem w tym sam
Chociaż wydaje się to banalnie proste, to radą dla
nadmiernych perfekcjonistów i skrupulantów jest szukanie
pomocy – Boga i człowieka. Pierwszym krokiem do zmiany
swojego życia jest wyrobienie w sobie nawyku ciągłego
dziękowania Bogu za dary, którymi obdarza człowieka
każdego dnia. To najłatwiejsza droga do zobaczenia na
własne oczy Jego wielkiej miłości. Uświadomienie sobie, że
miłość i miłosierdzie nie mają granic, przyczyni się do
zmiany błędnego obrazu Stwórcy – z gromowładnego boga
na kochającego Ojca, który nigdy nikogo nie odrzuca. Nie
zawsze jednak wystarcza modlitwa, ponieważ Bóg pragnie
działać przy pomocy ludzi, których posyła. W tym wypadku
narzędziami w Jego ręku są terapeuci i kapłani. Jako że
skrupulatyzm jest problemem z pogranicza psychologii
i duchowości, takie dualistyczne wsparcie wydaje się
najlepszym „pakietem pomocy”.

Rozmowa z psychoterapeutą najlepiej pomoże zagłębić się
we własne wnętrze i odnaleźć te miejsca, w których zrodził



się niepoprawny perfekcjonizm i uświadomić sobie, w jaki
sposób rozlewał się na rozmaite obszary życia. Dla osób
zmagających się ze skrupułami, ale nie tylko, konkretnym
wsparciem i przewodnikiem po duchowych ścieżkach
będzie też stały spowiednik i/lub kierownik duchowy.
W przypadku skrupulantów kluczowym może okazać się
ten pierwszy. Pomoże on nie tylko rozeznać wagę
konkretnych grzechów, ale też ukształtować sumienie
w odpowiedni sposób. Przy każdej kolejnej spowiedzi nie
trzeba już tłumaczyć mu kontekstu swoich problemów,
ponieważ będzie już wiedział o konkretnych trudnościach,
co z czasem zniweluje lęk przed sakramentem pokuty
i pojednania. Oczywiście trzeba znaleźć odpowiedniego dla
danego penitenta księdza. Może nie być to łatwym
zadaniem. Pomimo trudności nie zniechęcaj się, módl się
o dobrego przewodnika i spowiednika, a Bóg w pewnym
momencie postawi go na twojej drodze. I wiesz co? Bóg Cię
kocha! Takiego nieperfekcyjnego.

Litania pokory

O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me
według Serca Twego.

Od mojej własnej woli – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia szanowanym
Od pragnienia bycia kochanym
Od pragnienia bycia wychwalanym
Od pragnienia zaszczytów
Od pragnienia podziwu i uwielbień
Od pragnienia bycia wyróżnianym
Od pragnienia bycia proszonym o radę
Od pragnienia bycia akceptowanym
Od pragnienia bycia zrozumianym
Od pragnienia bycia odwiedzanym



Od lęku przed upokorzeniem – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed wzgardą
Od lęku przed odtrącaniem
Od lęku przed oszczerstwami
Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie
Od lęku przed wyśmianiem
Od lęku przed podejrzeniami
Od lęku przed obelgami
Od lęku przed opuszczeniem
Od lęku przed odrzuceniem

Aby inni byli kochani bardziej niż ja – Panie,
udziel mi łaski, bym tego pragnął.
Aby inni byli cenieni bardziej niż ja
Aby w opinii świata inni rośli, a ja się umniejszał
Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany
Aby inni z pożytkiem służyli, a ja bym był
odsuwany na bok
Aby inni byli wyróżniani we wszystkim
Aby inni byli bardziej święci ode mnie, bylebym
został święty na miarę moich możliwości…
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Nie
bój się
tęsknić

DOMINIKA WRZAŁKO



Słowo „idealista” to dla wielu
określenie marzyciela, kogoś, kto
wyznaje wzniosłe, aczkolwiek
niemożliwe do realizacji idee. To
człowiek uciekający od
rzeczywistości, ktoś, kto walczy
o sprawy dawno już przegrane,
niczym Don Kichot, któremu
poprzewracało się w głowie od
nadmiaru powieści rycerskich. Czy
w świecie, w którym chrześcijańskie
wartości znaczą coraz mniej, młody
katolik nie jest właśnie takim
beznadziejnym marzycielem
walczącym o sprawy, które innym
wydają się śmieszne?



Z jednej strony tak właśnie jest. Z roku na rok coraz trudniej
jest zainteresować szersze grono osób – nawet tych
będących członkami Kościoła – katolickimi inicjatywami.
Wydaje się, że nieuchronnie zmierzamy do spełnienia wizji
Benedykta XVI, zgodnie z którą Kościół wkrótce stanowił
będzie małą wspólnotę złożoną z najbardziej gorliwych
wiernych. Katolik w oczach współczesnego świata może
jawić się więc jako błędny rycerz. Czy jednak sam siebie
powinien postrzegać jako beznadziejnego idealistę?
W końcu sprawa, o którą walczy, czyli głoszenie innym nauki
Chrystusa i życie Ewangelią, jest niezwykle istotna, a jej
zaprzepaszczenie wiązałoby się z katastrofalnymi skutkami
zarówno dla każdego z członków Kościoła z osobna, jak i dla
całego świata. Dążenie do tego wymaga jednak wzięcia
odpowiedzialności za swoje życie i nieustannego szlifowania
charakteru. W obliczu tak ciężkiej pracy łatwo jest stracić
nadzieję. Wówczas inspirujące marzenia o wartościowych
przedsięwzięciach mogą przerodzić się w eskapizm
i pragnienie ucieczki od świata, który nie jest taki, jaki
powinien być, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jak więc
pogodzić marzenia o innej rzeczywistości z koniecznością
stawiania czoła codziennymwyzwaniom? Siłę może dać nam
zakorzeniona głęboko w naszym sercu tęsknota – za
pięknem, dobrem, spokojem i miłością, która tak naprawdę
jest po prostu tęsknotą za Bogiem.

Utracona ojczyzna
Wszystkim nam zdarza się tęsknić za różnymi rzeczami
w zależności od okoliczności, w których właśnie się
znajdujemy. Tęsknimy za ojczyzną i bezpieczeństwem, za
czystą miłością wolną od żądzy posiadania, za uprzejmością,



bliskością, pokojem, harmonią i błogim dzieciństwem.
Tęsknimy też za wiecznością i dlatego właśnie boimy się
przemijania. Marzymy o zachowaniu wiecznej młodości
i z nostalgią myślimy o czasie, kiedy byliśmy młodsi,
sprawniejsi i piękniejsi. Próbujemy zachować wspomnienia
momentów, w których rozkoszowaliśmy się bliskością
ukochanej osoby, w których spędzaliśmy czas z przyjaciółmi,
zapominając o całym świecie, w których spełniły się nasze
marzenia. Niestety one szybko mijają, a nas dosięga proza
życia. Chcemy jednak, żeby te radosne chwile trwały,
zupełnie jakbyśmy byli stworzeni dla świata, w którym
szczęście nigdy się nie kończy.

Uwielbiamy patrzeć na nocne niebo, bo w bezkresie gwiazd
widzimy nieskończoność. Kiedy stykamy się
z niesprawiedliwym cierpieniem niewinnych osób, ich biedą
czy chorobą, marzymy o świecie, w którym wszyscy są
równi, zdrowi i szczęśliwi. Śnimy o dalekich podróżach,
ponieważ wydaje nam się, że dzięki nim uciekniemy od trosk
codziennego dnia i że w nowym miejscu znajdziemy
rozwiązanie naszych problemów. Szukamy raju w odległych
stronach świata, a poprzez wyjazdy w egzotyczne kraje
próbujemy zaspokoić tęsknotę za inną, nieskażoną złem
rzeczywistością. Myślimy, że w innym miejscu staniemy się
kimś innym. Coraz większym problemem współczesnych
ludzi jest poczucie, że w ich codzienności nie ma nic
istotnego. Każdy ich dzień wygląda tak samo – składa się
z pracy, w której trudno odnaleźć sens egzystencji
i niewymagających intelektualnego wysiłku rozrywek, które
są sposobem na „odmóżdżenie” po ciężkiej harówce.
W takich przypadkach podróże zaspokajają tęsknotę za



robieniem czegoś istotnego, czego brak w monotonnej
codzienności. Błędem jest jednak myślenie, że zmianę
przyniesie wyjazd w inne miejsce, trzeba tu bowiem tylko –
albo „aż” – całkowitej zmiany podejścia.

Tęsknimy też za miłością. Zgodnie z platońską koncepcją na
początku istnienia świata istniały trzy płcie,
a przedstawiciele trzeciej z nich – płci obojnaczej –
przypominali kule posiadające dwie pary kończyn
i wszystkich innych narządów oraz dwie głowy patrzące
w przeciwnych kierunkach. W pewnym momencie zaczęli
oni budować schody prowadzące do krainy bogów. Zeus
zdecydował się więc rozdzielić ich na pół. Odtąd ludzie
chodzą po świecie samotnie, szukając swojej zagubionej
połowy, z którą pierwotnie stanowili jedno. Nie znaczy to
oczywiście, że człowiek potrzebuje dopełnienia w postaci
ukochanej osoby. W tej starożytnej wizji przejawia się jednak
bardzo istotna prawda – większość z nas potrzebuje relacji
z drugim człowiekiem. Jednym z piękniejszych elementów
nauki o Trójcy Świętej jest to, że Bóg Ojciec pozostaje
w ciągłej relacji z Synem, a uosobieniem ich Miłości jest
Duch Święty. Nie powinno więc dziwić, że stworzony na
obraz i podobieństwo Boga człowiek również powołany
został do więzi z drugim człowiekiem. Dlatego właśnie przez
całe życie beznadziejnie próbuje on zaspokoić pragnienie
miłości, którą ma otrzymać niekoniecznie od
współmałżonka, ale po prostu od drugiej osoby.

W tych wszystkich marzeniach przejawia się tęsknota za
rajem, jednak nie tym przedstawionym na pocztówce
z egzotycznej wyspy, a tym, dla którego człowiek został



stworzony i w którym czuł się znany, akceptowany
i bezpieczny. Życie każdego z nas naznaczone jest tęsknotą
za tą utraconą ojczyzną. Zygmunt Freud był zdania, że
tęsknota za rajem to nic innego jak tęsknota za bezpiecznym
życiem płodowym, a celem człowieka powinno być
wyzwolenie się z niej w procesie dojrzewania. Tylko czy
rzeczywiście ideałem jest życie wolne od tęsknoty?

Czerpać siłę z nadziei
Niektórym może się wydawać, że byłoby to idealne
rozwiązanie. Jeśli bowiem – kierowani szczerą wiarą – na
pierwszym miejscu rzeczywiście stawiamy Boga, a na
horyzoncie wszelkich trudności jawi nam się obietnica
wiecznego życia, wyzwolenie od wszelkich ziemskich
pragnień powinno nam przyjść łatwo. Tęsknotę i marzenia
zastąpiłoby w takiej sytuacji przyjmowanie ze spokojem
wszystkiego, co przyniesie życie. Brzmi to pięknie w teorii,
w praktyce jednak pragnienie bliskości i akceptacji jest tak
silne i tak głęboko zakorzenione w naszej duszy, że
wyzwolenie się od niego jest właściwie niemożliwe.
Wyobraźmy sobie na przykład kogoś, kto doświadczył
piękna miłości – nawet jeśli jest człowiekiem dużej wiary,
trudno będzie mu, tak zwyczajnie, po ludzku, pogodzić się
z utratą ukochanej osoby. Nie ma w tym nic dziwnego ani
złego – pragnienie kochania i bycia kochanym wyraża
w końcu naszą tęsknotę za tą najpełniejszą i wieczną
Miłością, którą jest sam Bóg. Człowiek pragnący miłości
tęskni nie tylko za tym, żeby ktoś konkretny go pokochał,
lecz także za samym kochaniem. W tej tęsknocie przejawia
się już zdolność do miłości i przeczucie dotyczące istnienia
Miłości nieskończonej. To właśnie nasze tęsknoty



przypominają nam o rzeczywistości nieba. Podobnie jest
z pięknem – kto pragnie piękna, tak naprawdę tęskni za tym,
by obserwując piękno, zapomnieć o sobie i mieć udział
w pięknie absolutnym. Tęsknota jest więc bardzo potrzebna
– to ona daje nam poczucie istnienia innego świata, a przez
to pozwala z większym dystansem spojrzeć na ziemską
rzeczywistość.

„Tylko ci, którzy noszą w sobie tęsknotę za światem wykraczającym ponad
widzialną rzeczywistość, mają wyczucie tego świata. Dla nich nie jest on

wszystkim. Tęsknota koryguje to, co dostrzegają, i w ten sposób
wszystko nabiera właściwej miary”.

Oczywiście, tęsknota może przerodzić się w eskapizm.
Przytłoczenie problemami, monotonia codzienności i brak
nadziei na przyszłość mogą sprawić, że będziemy szukać
ucieczki, zatracając się w rozrywce, szukając alternatywnych
światów w serialach i grach komputerowych albo
znieczulając się rozmaitymi używkami.

Ważne jest więc znalezienie właściwych proporcji między
tęsknotą a rozumem. Człowiek potrzebuje jednego
i drugiego, jednak ten, kto żyje wyłącznie wiedzą, zacznie
przyjmować życie na tym świecie za pewnik, stanie się
cyniczny i wszystko będzie dla niego nijakie. Z kolei człowiek
żyjący samą tęsknotą będzie miał skłonności do ucieczki
w światy, które nie istnieją, unikając w ten sposób życia
przygotowanego dla niego przez Boga. Przyglądanie się
swoim tęsknotom będzie produktywne tylko wtedy, kiedy
skłoni nas do zajęcia się sprawami istotnymi, do aktywnego
działania i twórczego kształtowania naszej rzeczywistości.



„W tęsknocie człowiek wykracza poza świat i daną chwilę, lecz nie po to,
by wszystko zostawić za sobą, ale aby wychodząc z tej ważniejszej

perspektywy, kształtować świat i ponosić za niego odpowiedzialność”.

Świat potrzebuje idealizmu młodych ludzi, którzy siłę czerpią
z tęsknoty za Bogiem. Zostawienie tęsknocie przestrzeni
może sprawić, że nabierzemy chęci, aby ponosić trud pracy
nad naszym charakterem, kształtowania serca tak, aby
potrafiło jeszcze bardziej kochać drugiego człowieka, a także
inicjowania ambitnych i nowatorskich przedsięwzięć. Co
więcej, tęsknota rodzi marzenia, a te dają nam nadzieję na to,
że spotka nas jeszcze coś dobrego i że możemy pracować
nad zmianą naszego życia. Trzeba jednak pamiętać, że
w marzeniach nie można szukać okazji do ucieczki –
zatopienie się w nich ma pomóc nam złapać oddech, abyśmy
po chwili mogli umocnieni świeżym entuzjazmem wrócić do
codzienności.

Najgłębsze ludzkie tęsknoty wykorzystywane są często
w reklamach, które obiecują natychmiastowe spełnienie
naszych pragnień. Specjaliści od marke�ngu doskonale
wiedzą, za czym tęskni człowiek i proponują mu namiastkę
szczęścia, którą może nabyć tu i teraz. Warto więc mieć
świadomość swoich tęsknot – dzięki temu unikniemy
manipulacji i przekonania o tym, że dobra materialne są
w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby.

Kotwica od Boga
Przeczucie istnienia innej rzeczywistości sprawia, że
potrafimy inaczej patrzeć na otaczający nas świat. Człowiek
zadowolony z istniejącego stanu rzeczy nigdy nie odkryje



pełni swoich zdolności. Pragnienia pobudzają nasze talenty,
pozwalają przekraczać wytyczone przez nas samych granice
i ukazują, do czego jesteśmy zdolni. Tęsknota za Bogiem
nadaje naszej codzienności zupełnie innych barw – dzięki
niej nawet zwykłe, proste, monotonne życie może stać się
wyjątkowe.

„Człowiek, który poprzez marzenia odkryje skarb duszy, potrafi się zająć
banalnymi czynnościami w ciągu dnia, samemu nie stając się banalnym”.

Tęsknota nie powinna jednak kierować nas tylko w stronę
przyszłości. To w teraźniejszości musimy szukać tego, co jest
treścią życia. W zaspokojeniu tęsknoty pomaga uważność na
piękno wokół nas, bycie tu i teraz, a także cieszenie się tym,
co otrzymaliśmy. Z kolei zdanie sobie sprawy z tego, że
naszych najgłębszych pragnień nigdy nie uda nam się
zaspokoić, uczy, że warto czasami dać się ponieść chwili
i rozkoszować się pięknem wokół nas bez żadnego celu,
a jedynie po to, aby się nim nasycić. Świadomość ta sprawia
również, że przestajemy być rozczarowani drobnymi
niepowodzeniami i uczymy się akceptować życie takim, jakie
ono jest. Jeśli bowiem odczuwamy tęsknotę za miejscem
leżącym poza wymiarami tego świata, możemy łatwiej
pogodzić się z banalnością naszej rzeczywistości. Dzięki
tęsknocie przestajemy ubarwiać rzeczywistość i nabieramy
dystansu do wszelkich ideologii obiecujących zbawienie na
tym świecie. Nie jesteśmy też rozczarowani, jeśli drugi
człowiek nie jest w stanie zaspokoić naszej potrzeby
absolutnej miłości. Tęsknota relatywizuje wszystko, co
czynimy. Uwalnia od pogoni za sukcesem i uznaniem oraz od
presji, jaką zwykle wywieramy sami na sobie, a jednocześnie



uczy, że nie warto bać się zmiany, nawet okupionej ciężką
pracą. W sytuacji, kiedy na przykład zdamy sobie sprawę, że
nie nadajemy się do naszej pracy, możemy albo na to
narzekać, albo zaakceptować rozczarowanie i pozwolić, żeby
tęsknota za wymarzonym zawodem zainspirowała nas do
zmiany.

„Bez tęsknoty ziemia pozostaje tym, czym jest, zaś bez ziemi tęsknota
może łatwo przerodzić się w ucieczkę na niebiańskie polany. Jednak kiedy

ziemia naszego człowieczeństwa przesypie się przez palce tęsknoty,
wówczas da nam grunt, na którym możemy zakwitnąć”.

Jak powiedział święty Augustyn, tęsknota jest niczym
kotwica, rzucona przez Boga w naszą duszę, z którą On sam
„zakotwiczył się”. Zaspokojenie naszych najgłębszych
pragnień można znaleźć w mistycznej chwili zjednoczenia ze
Stwórcą. Tego rodzaju doświadczenia dostępne są
oczywiście jedynie nielicznym i nie trwają one długo,
pozostawiając nawet gigantów ducha tęskniących jeszcze
bardziej. Każdy z nas może jednak znaleźć w swojej duszy
miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie na spotkanie
z Bogiem, żeby chociaż w pewnym stopniu zaspokoić
tęsknotę za Nim.

***

Powyższe rozważania są świetną okazją również do tego,
aby inaczej spojrzeć na naszych bliźnich. W dzisiejszych
czasach młodzi ludzie coraz częściej czują się zagubieni
w swoich tęsknotach.Wielu osobomwydaje się, że potrzebę
bliskości i przynależności zaspokoić może bujne życie



seksualne. Inni, spragnieni czułości, są gotowi wplątać się
w pierwszy lepszy związek, choćby z najbardziej toksyczną
osobą, byleby tylko uciec przed samotnością. Takie praktyki
są oczywiście godne potępienia z punktu widzenia
moralnego, ale w pewnym sensie – czysto po ludzku –
można zrozumieć, dlaczego niektórzy tak usilnie próbują
znaleźć kogoś, dla kogo będą najważniejsi. Wszelkie
problemy z przywiązaniem, a także z lękiem przed
samotnością i przed opuszczeniem wynikają z tęsknoty za
bliskością drugiego człowieka, czułością i miłością. Kiedy
następnym razem spotkamy na swojej drodze kogoś
zagubionego, zanim go ocenimy, warto zastanowić się, za
czym on tęskni.

„Nasza tęsknota ma być produktywna, ma powstawać mimo
wszelkich przeszkód, jakie niesie życie, mimo niesprawiedliwych

struktur czy wielkiej liczby krzyży. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
sprawiają, że akceptujemy nasze cierpienie, umacniamy tęsknotę za

kresem tych cierpień, a jednocześnie uwalniamy się
od zgorzknienia i rezygnacji”.
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prawdziwie
idealne życie

PIOTR ZIEMECKI



Któż z nas choć raz nie marzył o idealnym
życiu? O stanie perfekcyjnej harmonii
pomiędzy obfitującą w sukcesy karierą
zawodową a szczęśliwym życiem rodzinnym
i bogatym życiem towarzyskim. Wielu z nas
doznało przy tym głębokiego rozczarowania
związanego z niezrealizowaniem nawet części
ze snutych latami wizji życiowego sukcesu.
Z kolei na każdego kto osiągnął – w swoim
subiektywnym mniemaniu – stan idealnego
życia, prędzej czy później spadł problem
przyczyniający się do konieczności
obiektywnego stwierdzenia końca tego stanu.

Czy zatem istnieje jeden wzorzec idealnego
życia? Czy da się go zrealizować? Co mówi
nam o tym chrześcijaństwo? Czy samo
dążenie do idealnego stanu życia może być
ważniejsze od jego osiągnięcia w doczesności?



Subiektywnie idealne życie
Każdy z nas ma subiektywne spojrzenie na to, czym jest
idealne życie. Różnorodność sytuacji poszczególnych osób
siłą rzeczy rodzi niezliczoną liczbę spojrzeń na ideał.
Niestrudzeni romantycy, wielbiciele domowego ciepła,
spokoju i stabilności, a może i osoby dostrzegające
metafizyczny wymiar domowego ogniska, zapewne swój ideał
życia będą upatrywać w rodzinnym spełnieniu, wyrażonym
w szczęśliwym małżeństwie i gromadce dzieci
wybiegających do wypełnionego letnim słońcem ogrodu
z pachnącego drewnem i domowym obiadem domu. Ambitni
i konsekwentni miłośnicy samodyscypliny, rozwoju
zawodowego i niestrudzonego dążenia do celu, zapewne
dopatrzą się stanu idealnego życia w wymiernym (łatwo
policzalnym i dostrzegalnym) osiągnięciu szczytu swojej
kariery. Poszukiwacze przygód i niemogący zagrzać
w jednym miejscu podróżnicy, ten ideał dostrzegą z kolei
w nieustającej drodze, zmianie i niekończącym się
poznawaniu nowych miejsc w odległych i nieznanych
zakątkach świata. Książkowe mole ideał życia usłyszą w ciszy
bibliotecznego zakątku oraz poczują chłonąc doskonałe
książki. Zawodowi sportowcy doświadczą go w święceniu
triumfów na olimpiadach i wszelkich innych
międzynarodowych mistrzostwach. Wielu też będzie chciało
mieć to wszystko na raz – albo choćby część z tych spraw
jednocześnie. Z łatwością znajdziemy więc osoby upatrujące
idealnego życia choćby w harmonii sukcesów zawodowych
i rodzinnych. Również żądny przygód podróżnik może



pragnąć ideału przejawiającego się w naprzemiennie
występujących chwilach podróżniczego wysiłku i domowego
ciepła z dobrą książką w ręku.

Takich sytuacji i przykładów można wyliczać niemal
w nieskończoność. Bogactwo tego świata i ogrom naszej
wyobraźni, połączone ze zdrowym dążeniem do założonych
celów, rodzi wiele idealnych żyć, które albo już istnieją i są
przez nas przeżywane, albo wciąż próbujemy je uchwycić
i w nich trwać.

A jednak – czy na pewno potrafimy żyć idealnie? Nawet
według subiektywnie założonych kryteriów? A jeśli już
potrafimy, to czy udaje się nam w tym „idealnym życiu”
wytrwać choć przez dłuższy czas? A może nawet opierając
się sielsko o drewniany filar werandy naszego wielkiego
domu przepełnionego gwarem dzieci lub też zasiadając po
wielu latach starań w fotelu prezesa największego
przedsiębiorstwa w branży, czy też stojąc na pierwszym
miejscu olimpijskiego podium i mrużąc oczy od
skierowanych w naszą stronę reflektorów całego świata…
wciąż czujemy gdzieś w głębi, gdzieś u podstaw naszego
człowieczeństwa, że to wciąż nie to… że musi być coś więcej.

I tutaj część odrzuci najszybciej jak się da tę myśl, aby nie
narazić się na wewnętrzny osąd bycia wiecznie
niezaspokojonym – osoby, której nic i nikt nie jest w stanie
dogodzić. Osąd mówiący przecież tak wielką prawdę, że
trzeba doceniać, co się ma. Ale będzie też zapewne grupa
odważnych, którzy tej myśli pochopnie nie odrzucą. Ludzi,



którzy żyjąc chrześcijańską wiarą i nadzieją dostrzegą
niemożność pełnego zaspokojenia w doczesności. Ludzi
upatrujących idealnego życia poza doczesnością.

Ideał po chrześcijańsku
Ideału życia chrześcijańskiego w sposób oczywisty
powinniśmy upatrywać w Ewangelii. Czytając choćby
Kazanie na Górze (rozdziały 5-7 Ewangelii według
św. Mateusza) dostrzeżemy jak bardzo nasze ziemskie
i doczesne założenia są dalekie od prawdziwie idealnego
życia. Wszystkie wspomniane tu marzenia i wyobrażenia
mogą co najwyżej stanowić element drogi i ograniczony
środek do osiągnięcia prawdziwego ideału, jakim jest życie
w wiecznej szczęśliwości w niebie, oglądając Boga twarzą
w twarz.

Czy jakikolwiek człowiek zanurzony w doczesności jest
w stanie nazwać idealnym życiem takie, które przepełnione
jest cierpieniem z powodu prześladowań (Mt 5, 10)? Czy
z ludzkiego punktu widzenia życie w urąganiu
i prześladowaniach (Mt 5, 11) może być powodem radości?
Czy odrzucanie od siebie przyjemności (Mt 5, 29), którą
dodatkowo otaczająca nas współczesna rzeczywistość
w pełni i na wszelkie sposoby afirmuje, może dla człowieka
doczesnego być krokiem do osiągnięcia ideału?

A jednak wszystko to prowadzi nas do idealnego życia – do
tego, które jest jedynym prawdziwym ideałem. Czytamy
przecież: „Cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie.” (Mt 5, 12) Wszystko to jest więc drogą,



która sama w sobie – w doczesnym rozumieniu – nigdy nie
zostanie nazwana idealnym życiem, ale która do niego
prowadzi. Mgła królestwa tego świata utrudnia nam
dostrzeżenie prawdziwego ideału. Zadowalając się realizacją
i osiągnięciem przyziemnych marzeń i celów, możemy nigdy
nie dostrzec tego, co prawdziwie idealne. Dlatego – wbrew
pozorom – nasza ziemska wędrówka jest niezwykle istotna.
Nie jako miejsce spełnienia, lecz jako czas dążenia do
idealnego życia, które ma swoje miejsce w wieczności. Jest
wiele dobra, które dzięki Bożej łasce i naszym staraniom
może wydarzyć się podczas tej wędrówki, jeszcze
w doczesności. Wszystko to jednak – życie w pięknej
chrześcijańskiej rodzinie, sukcesy zawodowe, sportowe,
towarzyskie etc. – jest tylko przedsmakiem jedynego
prawdziwego ideału, do którego warto dążyć. Cierpienia,
smutki i gorycze są zaś ceną, którą – zachęceni przez
Chrystusa (Mt 16, 24-25) – możemy ponieść w świecie po
grzechu pierworodnym, aby powrócić do raju.

CHÓR

Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie.
A. Mickiewicz, Dziady cz. II



Dążenie do ideału
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli
cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”
(Łk 9, 23-25)

A zatem dążenie do idealnego życia zawiera w sobie
konieczność wyrzeczeń i gotowość do poniesienia straty, tu
w doczesności. Idący drogą powołania kapłańskiego
i zakonnego rezygnują zatem z możliwości życia
w szczęśliwym małżeństwie z gromadką dzieci. Ceną za
uczciwość człowieka kroczącego ścieżką zawodowego
rozwoju nie raz może być konieczność rezygnacji z awansu
w środowisku pracy przepełnionym korupcją i fałszem.
Pogodzenie się z kontuzją i pokora w chorobie to z kolei
koszt zapowiadającej się znakomicie, lecz nagle przerwanej
kariery sportowej.

„Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje
w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim
pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako
broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę
Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze
oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem
grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście
poddani Prawu, lecz łasce.” (Rz 6, 11-14)



Zaparcie się samego siebie, zgodna z Ewangelią codzienna
praca nad własnymi słabościami i niepoddawanie się
grzechowi, uczyni nas błogosławionymi. U jednych już samo
dążenie przyniesie małe radości i doczesny przedsmak
niebiańskiego ideału. Inni – jak choćby św. Monika modląca
się za swego syna Augustyna – będą latami przygniatani
troską i smutkiem, aby po długim czasie doznać radości.
Będą też pewnie tacy, którzy przedsmaku wiecznego
szczęścia doświadczą dopiero na chwilę przed odejściem
z tego świata. Ta droga i to dążenie są konieczne dla przejścia
ze śmierci do życia – życia idealnego, które prawdziwie
i wiecznie istnieje tylko „tam”.



Supremacja
i nieomylność Rzymu
wkonfrontacji zmonoteletyzmem

PAWEŁGŁOWACKI



VII wiek był niezwykle burzliwą kartą historii Kościoła. Szalała
chrystologiczna herezja monoteletyzmu, według której
w Chrystusie znajduje się tylko jedna, boska wola.
Prawowierny pogląd głosił, że w jednej osobie Syna Bożego
działają w pełnej zgodzie ze sobą dwie wole: boska i ludzka.
Jest to prawdziwe, a nie fałszywe – jak w przypadku
monoteletyzmu – rozwinięcie chalcedońskiej nauki o dwóch
naturach w Chrystusie. Sytuacja stała się niezwykle
dramatyczna, gdyż wszystkie wschodnie patriarchaty
popadły w herezję. Tylko Rzym był bas�onem ortodoksji.
Dlaczego jedynie on? Szczęście, fart, lepsze zaplecze
teologiczne? Żadne z tych. Nie był to przypadek, lecz Boże
działanie. Chrystus założył swój Kościół na Piotrze
i uroczyście powiedział, że bramy piekielne go nie pokonają.
Czy opoka, na której wznosi się Boża budowla, mogłaby
zostać zniszczona? Bez swojej nieruchomej i wiecznotrwałej
skały Kościół by runął, bramy piekielne by go pokonały. Świat
przeminie, a słowo Chrystusa nigdy nie przeminie i zawsze
się sprawdzi – nawet w dobie największego kryzysu,
zamieszania, gdy po ludzku wydaje się, że wszystko już jest
stracone. Jednak takie nie było, gdyż Stolica Piotra w Rzymie,
wybrana przez Pana, stała na straży wiary. Wszyscy wielcy
upadli, ona jedyna się ostała. W tym właśnie trudnym dla
jedności Kościoła okresie Zachód oraz Wschód zaświadczyły
o supremacji biskupa i Kościoła rzymskiego z ustanowienia
Bożego. Ortodoksyjni biskupi zewsząd odwoływali się do
rzymskiej Stolicy Piotra w celu potępienia nowej herezji.
Jednym z takich przykładów jest list z 29 maja 643 roku,



wysłany do papieża Teodora przez wschodnich biskupów
zgromadzonych na cypryjskim synodzie, odbytym pod
przewodnictwem arcybiskupa Cypru, Sergiusza. Trzeba
pamiętać, że wyspa Cypr była już wtedy autokefalicznym
obszarem niepodlegającym pod patriarchat an�ocheński.
Swoją niezależność zawdzięczała przede wszystkim
soborowi efeskiemu z 431 r. oraz wschodniorzymskiemu
cesarzowi Zenonowi. W tym właśnie kontekście, niezależny
Cypr – zanim został zrównany z ziemią przez saracenów
w 647 r. – odwołuje się do biskupa i Kościoła rzymskiego,
pisząc:

O święta Głowo, Chrystus, nasz Bóg, ustanowił waszą Stolicę
Apostolską jako fundament zbudowany przez samego Boga
i jako filar, na którym wiara jest jasno zapisana. Tak, ty jesteś
Piotrem, jak to prawdziwie obwieściło Słowo Boże, i na twoim
fundamencie wspierają się kolumny Kościoła; w twoje ręce
złożył On [Jezus] klucze Królestwa Niebieskiego. Tobie
nakazał wiązać i rozwiązywać z władzą na ziemi i w niebie
[zob. Mt 16,18-19]. Zostałeś ustanowiony [przez Boga] jako
niszczyciel bluźnierczych herezji, książę i nauczyciel prawowitej
i nieskalanej wiary (Mansi 10, 913).

Ci wschodni biskupi widzieli w biskupie Rzymu następcę
apostoła Piotra, w którym sam Piotr był mistycznie obecny.
Słowa z Ewangelii wg. św. Mateusza (Mt 16, 18–19) odnosili
nie tylko do Piotra, lecz także do jego następcy na rzymskiej
Stolicy. Dlatego, według nich apostolska i Piotrowa władza



nie zanikła w I wieku, lecz jest ona dzierżona przez biskupa
Rzymu, na którym Chrystus, tak jak na Piotrze, buduje swój
Kościół. Papież jest nie tylko skałą Kościoła – posiada
również władzę wiązania i rozwiązywania, która przekracza
nawet ziemski aspekt, gdyż jest ratyfikowana przez same
niebo.

Afryka Północna
Trzy lata później, trzy synody afrykańskie również odwołały
się do papieża Teodora. Nawet więc Kościół z Afryki
Północnej, który wielokrotnie próbował zamanifestować
swoją niezależność na Zachodzie, dał przykład swojej
znajomości supremacji Rzymu, której nie tylko był świadom,
lecz także podzielał ją do tego stopnia, że przypisał Rzymowi
charyzmat nieomylności w sprawowaniu władzy
nauczycielskiej w Kościele powszechnym. Rzym jest
najwyższym sędzią w sprawach wiary w Kościele założonym
przez Chrystusa Pana, dlatego jeżeli dana nauka ma uchodzić
za związującą sumienie chrześcijan, taką, którą wszyscy
muszą wyznawać, a nie odrzucać, musi ona zostać
potwierdzona autorytetem Stolicy Apostolskiej:

Najbardziej błogosławionemu panu i wywyższonej eminencji
apostolskiej, świętemu ojcu ojców Teodorowi, papieżowi
i najwyższemu biskupowi wszystkich biskupów, [od] Kolumba,
biskupa pierwszej stolicy synodu Numidii i Stefana, biskupa
pierwszej stolicy synodu Byzacium i Reparatusa, biskupa
pierwszej stolicy synodu Mauretanii oraz wszystkich biskupów



wspomnianych trzech synodów regionu Afryki. Nikt nie może
wątpić, że w Stolicy Apostolskiej jest wielkie, niezawodne
źródło, wylewające wody dla wszystkich chrześcijan; skąd
płyną bogate strumienie, obficie nawadniając cały
chrześcijański świat; którą Stolicę również, ku czci
błogosławionego Piotra, dekrety Ojców otaczały szczególną
czcią w poszukiwaniu spraw Bożych, które należy wszelkimi
sposobami dokładnie zbadać; a przede wszystkim, i słusznie,
przez apostolską głowę biskupów, która od dawna troszczy się
o to, by potępiać zło i chwalić to, co należy chwalić. Starożytna
dyscyplina nakazuje bowiem, aby wszystko, co ma być
poczynione, nawet w dalekich i odległych prowincjach, nie
powinno być przyjęte ani zaakceptowane, dopóki nie zostanie
to najpierw przekazane do wiadomości waszej hojnej Stolicy,
aby sprawiedliwy wyrok mógł zostać potwierdzony jej
autorytetem i aby inne Kościoły mogły stąd czerpać, jak ze
swojego rodzimego źródła, początku swojego
przepowiadania, a tajemnice zbawczej wiary mogły pozostać
w nieskażonej czystości w różnych regionach świata
(Mansi 10, 919).

Św. Maksym Wyznawca
Wybitna postać Kościoła wschodniego, filar ortodoksji, wielki
ojciec Kościoła, a zarazem skromny mnich – św. Maksym
Wyznawca. Ok. 640 r. pisze list Ex Epistola Sanc� Maximi
Scripta ad Abbatem Thalassium, który zachował się tylko po
łacinie. Podaje on w nim, że kiedy posłańcy z Rzymu udali się
do Konstantynopola, aby otrzymać od cesarza potwierdzenie



wyboru Seweryna na urząd papieski zgodnie z przyjętym
wówczas zwyczajem, wtedy duchowieństwo
Konstantynopola – nie było jeszcze wybranego nowego
patriarchy – powiedziało im, że dostaną to potwierdzenie, ale
muszą podpisać się pod dekretem dogmatycznym Ekthesis
cesarza Herakliusza z 638 roku. Legaci tego nie zrobili,
ponieważ nie mieli takiej władzy, ale obiecali pokazać to
papieżowi, który sam miał zadecydować, czy to podpisze, czy
nie. Co ważne, duchowieństwo Konstantynopola nie
zanegowało słów wypowiedzianych przez papieskich
legatów. Wręcz przeciwnie – było ono pod ogromnym
wrażeniem tych stwierdzeń, a także wielkiej pobożności
przedstawicieli biskupa Rzymu. Św. Maksym Wyznawca
dowiedział się o tym wydarzeniu dzięki swoim przyjaciołom
w cesarskim mieście i relacjonował je następująco:

‘O ile więcej w przypadku duchowieństwa i Kościoła Rzymian,
który od zamierzchłych czasów aż do chwili obecnej
przewodniczy wszystkim kościołom pod słońcem?
Z pewnością otrzymawszy to kanonicznie, a także od soborów
i apostołów, a także od ostatnich książąt [Piotra i Pawła],
i będąc zaliczona do ich towarzystwa, nie podlega ona [Kościół
Rzymski] żadnym pismom ani wydaniom dokumentów
synodalnych ze względu na wzniosłość jej pontyfikatu, tak jak
we wszystkich tych sprawach wszystko jednakowo jest jej
podporządkowane zgodnie z prawem kapłańskim’. I tak, kiedy
bez strachu, ale z całą świętością i pewnością, ci posłańcy
prawdziwie mocnej i nieruchomej skały, która jest



największym i apostolskim kościołem w Rzymie… (Ex Epistola
Sanc� Maximi Scripta ad Abbatem Thalassium [w:] Patrologia
La�na 129, 583–586)

Z przytoczonej relacji św. Maksyma Wyznawcy można
wyciągnąć następujące wnioski:
• Kościół w Rzymie przewodniczy wszystkim kościołom pod
słońcem, czyli całemu Kościołowi powszechnemu i otrzymał
to prawo od soborów, apostołów i od książąt apostołów
(Piotra i Pawła),
• ze względu na swój szczególny autorytet – propter
pon�ficatus provec�onem – Kościół rzymski jest ponad
wszystkimi innymi kościołami i nie podlega żadnym pismom
ani wydaniom dokumentów synodalnych,
• Kościołowi rzymskiemu wszystko jest podporządkowane
zgodnie z prawem kapłańskim,
• Święty Maksym Wyznawca nie pomniejsza wartości tych
stwierdzeń, nie neguje ich. Co więcej, idzie w jednej linii
z nimi, nazywając Rzym prawdziwie mocną i nieruchomą skałą.

Dziesięć lat później, tuż po synodzie laterańskim z 649 roku,
św. Maksym Wyznawca daje piękny przykład swojej wiary w
nieomylność Kościoła rzymskiego, mającą swoją podstawę w
Słowie Bożym. Rzym trwa w ortodoksji nie przez przypadek,
lecz przez specjalne działanie Boże wynikające z
niezawodnej obietnicy Chrystusa skierowanej do apostoła
Piotra. Niech te słowa tego wielkiego wschodniego ojca,
skłonią Cię, drogi Czytelniku, do szczerej i otwartej refleksji,



która – wsparta modlitwą – nie obumrze w Tobie, a wyda
plon przeobfity!

Dla samych krańców ziemi i dla wszystkich części świata, które
prawdziwie i słusznie wyznają Pana, spójrz bezpośrednio na
najświętszy Kościół Rzymian i jego wyznanie i wiarę, jakby to
było słońce niezawodnego światła, oczekując od niego
jasnego blasku świętych dogmatów naszych ojców (...) Odkąd
wcielone Słowo Boga przyszło do nas, wszystkie kościoły
chrześcijan na całym świecie uznawały ten największy Kościół
[Rzymski] jako jedyną swoją podstawę i fundament, ponieważ
bramy piekielne go nie przemogą [Kościoła Rzymskiego]
zgodnie z obietnicą Zbawiciela [zob. Mt 16,18], ale ma klucze
wiary i ortodoksyjnego wyznania w Niego; ktokolwiek podchodzi
do niego z pokorą, otwiera przed nim prawdziwą i wyjątkową
pobożność i zamyka wszelkie heretyckie usta, które głoszą
nieprawość przeciwko Najwyższemu (Opuscula theologica et
polemica 11 [w:] Patrologia Graeca 91, 137–140).
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